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MỤC LỤC 

 

STT Nội dung Số trang 

1 Nội dung biểu quyết 3 

2 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 4 

3 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 10 
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CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN NĂM 2018 

 

Nội dung 1:   Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 
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                                                                                                                     Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018. 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ 

BÔNG SEN NĂM 2018 

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT  

Trân trọng kính trình Đại hội. 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 

Để một số cổ đông phù hợp có thể hiểu rõ hơn về Công ty và qua đó tìm cách hỗ trợ Công ty 

được nhiều hơn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên 

HĐQT là một cổ đông cá nhân của Công ty với tỉ lệ sở hữu hiện tại là 15.5%. Thông tin cá nhân 

của thành viên HĐQT bổ sung được gửi kèm theo đây. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt 

                                                                                                       TM.Hội đồng Quản trị 

                                                                                                                     Chủ tịch 

 

 

                                                                                                              Đoàn Ngọc Hoàn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

  

 BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

1. Họ và tên : Cao Hoài Thanh     Nam/ Nữ  

2. Bí danh ( nếu có ): Henry Kao 

3. Ngày tháng năm sinh : 11/03/1972 

4. Nơi sinh : Thanh Hóa 

5. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 038072000057 

cấp ngày: 15/08/2014 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

6. Quốc tịch : Việt Nam 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 41, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội.                          

8. Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 

9. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Số 10, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

10. Điện thoại: 0939839666 

 Email: thanhcaohoai@gmail.com 

11. Trình độ văn hoá: Cao học 

12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) 

13. Nghề nghiệp: 

 Công chức Nhà nước          

 

14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn  

Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian 

học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện 

của chức danh được bầu, bổ nhiệm 
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Thời gian Nơi đào tạo/thành phố Chuyên ngành đào tạo 
Chương 

trình học 
Tên bằng 

1990-1995 Đại học Bách Khoa HN Điện tử tin học Đại học Kỹ sư 

1995-1997 Viện Đại học mở HN Tin học Quản lý Đại học Kỹ sư 

2007-2009 Đại học Impac-Hoa Kỳ 

Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

(MBA); chuyên ngành tài 

chính, chứng khoán 

Thạc sỹ MBA 

 

15. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công 

tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có): 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ/Vị trí công tác  Trách nhiệm Chức vụ 

1996-02/2007 
Công ty Hệ thống 

thông tin FPT 

- Phụ trách triển khai dự án 

- Trưởng phòng kỹ thuật Tài 

Chính. 

- Giám đốc dự án khối Tài 

Chính Công. 

Quản trị dự 

án/Quản lý 

Trưởng 

phòng/Giám 

đốc dự án 

02/2007-07/2007 
Ban Kế hoạch tài 

cính FPT 

Thành viên ban thành lập 

công ty chứng khoán 

Thủ tục thành 

lập công ty 

chứng khoán 

Trưởng 

phòng 

07/2007-04/2008 
Công ty cổ phần 

chứng khoán FPT 
Giám đốc Môi giới OTC 

Tổ chức các 

hoạt động môi 

giới chứng 

khoán OTC 

Giám đốc 

04/2008-04/2009 
Công ty cổ phần 

chứng khoán FPT 

Giám đốc điều hành chi 

nhánh Đà Nẵng 

Điều hành 

hoạt động của 

chi nhánh 

Giám đốc 

04/2009-08/2010 
Công ty cổ phần 

chứng khoán FPT 

Giám đốc phát triển kinh 

doanh 

Mở rộng thị 

trường 
Giám đốc 
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12/2009-Nay 

Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển nhà và đô thị 

Phú Gia 

Chủ tịch hội đồng quản trị - 

Tổng giám đốc 

Chịu trách 

nhiệm điều 

hành mọi hoạt 

động công ty 

Chủ tịch hội 

đồng quản 

trị - Tổng 

giám đốc 

05/2010-05/2012 

Công ty cổ đầu tư 

Quốc tế Phú Gia 

trường Sinh 

(CHDCNN Lào) 

Chủ tịch hội đồng quản trị 

Điều hành 

mọi hoạt động 

của công ty 

Chủ tịch hội 

đồng quản 

trị 

05/2010-05/2012 

Công ty cổ phần 

khoáng sản Phú 

Gia 

Chủ tịch hội đồng quản trị 

Điều hành 

mọi hoạt động 

của công ty 

Chủ tịch hội 

đồng quản 

trị 

01/2013-06/2016 

Công ty cổ phần 

chứng khoán ngân 

hàng Sài Gòn 

thương tín 

(Sacombank-SBS) 

Giám đốc phát triển kinh 

doanh/Trợ lý Tổng giám đốc 

Phát triển hệ 

thống khách 

hàng 

Giám đốc 

phát triển 

kinh 

doanh/Trợ 

lý Tổng 

giám đốc 

06/2016-Nay 
Công ty TNHH 

One Capital 
Tổng giám đốc 

Điều hành 

mọi hoạt động 

của công ty 

Tổng giám 

đốc 

06/2017-Nay 
Công ty TNHH 

Dragonbank 
Chủ tịch hội đồng thành viên 

Điều hành 

mọi hoạt động 

của công ty 

Chủ tịch hội 

đồng thành 

viên 

07/2017-Nay 
The capital Group 

inc (Belize) 
CEO 

Điều hành 

mọi hoạt động 

của công ty 

CEO 

01/2018- Nay 
Công ty CP tập 

đoàn Trường Tiền 

Phó chủ tịch hội đồng quản 

trị 

Phụ trách các 

hoạt động đầu 

tư 

Phó chủ tịch 

hội đồng 

quản trị 
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16.  Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT 

17.  Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Tổng giám đốc 

18.  Nhân thân người khai 

Mối 

quan 

hệ 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số chứng 

mình nhân 

dân 

Địa chỉ thường trú 
Nghề  

nghiệp 
Chức vụ 

Bố 
Cao Văn 

Tuyến 
1943 170003299 Số 10, ngách 90/19 

Khuất Duy Tiến, 

Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Kỹ sư 

Giám đốc trung 

tâm 

TV&CGKHCN

&MT Liên hiệp 

hội KHVN 

Mẹ 
Nguyễn Thị 

Hòa 
1952 012690697 Dược sỹ Hưu trí 

Em 
Cao Thanh 

Thủy 
1975 012641776 

312, A3 Nam 

Thành Công 

Thạc sỹ Y 

tế công 

cộng 

Thành viên 

nhóm chủ tịch 

của công ty 

Herberlife 

Em 
Cao Minh 

Thắng 
1982 012702824 

312, A3 Nam 

Thành Công 

Thạc sỹ 

quản trị 

kinh 

doanh 

Giám đốc trung 

tâm dịch vụ 

khách hàng lớn 

của Công ty CP 

chứng khoán 

Maritime Bank 

Vợ 
Tống Thị 

Huệ 
1973 171759839 Số 10, ngách 90/19 

Khuất Duy Tiến, 

Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Thạc sỹ 

quản trị 

kinh 

doanh 

Kế toán trưởng 

Trường mầm 

non song ngữ 

Sắc Mầu 

Con 

trai 

Cao Phương 

Linh 
2002  Học sinh Học sinh 
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Cao Gia 

Khánh 
2006  Học sinh Học sinh 

 
Cao Khánh 

Đôn 
2009  Học sinh Học sinh 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết: 

Đối với thành viên hội đồng quản trị: 

-  Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ 

công ty và các quy định của pháp luật liên quan; 

-  Tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu 

có) 

 

Chứng thực chữ ký người khai Người khai 

( ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 Cao Hoài Thanh 
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN 

(LotusIMC) 

----------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------*******------- 

                                                                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 

Dự thảo 

NGHỊ QUYẾT 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông sen 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen năm 2016; 

- Kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ 

phần Quản lý Quỹ Bông sen ngày 12 tháng 11 năm 2018; 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen tổ chức 

vào ngày 12 tháng 11 năm 2018 với sự tham gia của các Cổ đông và Người được uỷ quyền dự 

họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau: 

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Cao Hoài Thanh 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản 

lý Quỹ Bông sen thông qua toàn văn tại cuộc họp.  

 

 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hoàn 

 


